
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Velem községi

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



ConstruxBau Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 9726 Velem, Rákóczi utca 21

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9730 Kõszeg, Munkás utca 23.

1809110863

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 237845564120113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.07.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

9726 Velem, Rákóczi utca 21.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

1/2013
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termékek (helyben készített hûtést igénylõ cukrászati készítmények) Járási
Állategészésgügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Hivatal VA-06I/ÁÉH/956-3/2013. számú 2013. július 11-én kelt külön
engedély alapján.

1.1 Meleg, hideg étel (vendéglátó-ipari termékek)
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Hivatal VA-06I/ÁÉH/956-3/2013. számú 2013. július 11-én kelt külön
engedélye alapján.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 1/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2013

9726 Velem, Rákóczi utca 21. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Patak FalatozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50,82

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

35

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.18.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Velemi-Bau Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2013neve:

címe: 9726 Velem, Rákóczi utca 56.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9727 Velem, Rákóczi utca 56.

1806104430

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 210662874391212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.08.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

9726 Velem, Rákóczi utca 56.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

országos

2/2013
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2013

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2013

megnevezéssorszám

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

34 Szexuális termék

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 3. Üzletek 2/2013

9726 Velem, Rákóczi utca 56. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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www.alomruci.huÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): -

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.08.12.

Hétfõ 24:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

24:00 - tól 24:00 - ig

24:00 - tól 24:00 - ig

24:00 - tól 24:00 - ig

24:00 - tól 24:00 - ig

24:00 - tól 24:00 - ig

24:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Brivill Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 9726 Velem, Rákóczi u. 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9726 Velem, Rákóczi u. 44.

1809111676

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135397401071113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.02.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

9726 Velem, Rákóczi u. 44.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

alkalmanként változó, országosan

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

1/2014

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 1/2014

megnevezés

alkoholtermék
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pihenjVelem.hu Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 9726 Velem, Rákóczi utca 2/B

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1136 Budapest Tátra u.5.a.

0109190836

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 110540968559113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.02.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

9726 Velem Rákóczi utca 2/B.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

2/2014
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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III / 3. Üzletek 2/2014

9726 Velem Rákóczi utca 2/B. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

RecepcióÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.02.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

9726 Velem Rákóczi utca 2/B.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

2/2014

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

VA-061/ÁÉH/1176-3/2014. Határozat alapján
1.1 Meleg, hodeg étel
1.4 Cukrázsati készítmény, édesipari termékek
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 3. Üzletek 2/2014

9726 Velem Rákóczi utca 2/B. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Lakj Jól  Velem VendéglõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 300

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

120

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.02.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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pihenjVelem.hu Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 9726 Velem, Tátra utca 5/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1136 Budapest, Tátra utca 5/a

0109190836

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 110540968559113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.08.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

9726 Velem, Rákóczi utca 51.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

3/2014

13



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 3/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek 3/2014

9726 Velem, Rákóczi utca 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

GOMBA VENDÉGLÕÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 60

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.08.18.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 08:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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